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Schválená Zmena Programového  rozpočtu  

Mesta Trenčín na rok 2017 uznesením č. 822 

MsZ dňa 22.3.2017 
 
Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo 

zmien v rámci bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:  

 Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 408.771 €, t.j. na 38.207.258 € 

 Kapitálové príjmy sa nemenia   

 Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 13.133 €, t.j. na 34.722.081 € 

 Kapitálové výdavky sa nemenia 

 Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 395.638 € 

 

Navrhované zmeny sú nasledujúce:   
 

 Úprava príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu v oblasti školstva celkovo mínus – 

16.933 € na základe úprav normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesené kompetencie na školy (mzdy, poistné, 

tovary a služby), na predškolský vek a školský úrad, 

 Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov Centra voľného času o čiastku + 3.800 €: 

finančné prostriedky  z Okresného úradu v Trenčíne sú určené na zabezpečenie športových, 

umeleckých a vedomostných súťaží, 

 Presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu Územného plánovania vo výške 1.000 € 

z materiálu na aktualizáciu programu MGEO na rok 2017, 

 Presuny bežných výdavkov v celkovom objeme 550 € medzi položkami rozpočtu Mestského 

hospodárstva a správy lesov m.r.o. zo služieb na bežné transfery na výdavky vynakladané pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti na programoch 5.2. Verejné osvetlenie, 6.2. Správa a údržba 

komunikácií a parkovísk a 10.1. Verejná  zeleň 

 V rámci programu 7.5. Vzdelávanie sa rozdeľujú finančné prostriedky schválené v jednej časti 

rozpočtu v rámci Školského úradu na tri časti: „Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre 

prvákov“, „Dotácie v oblasti školstva“ a „Školský úrad“.  

 Zníženie bežných príjmov MHSL m.r.o.  vyplývajúcich zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., 

HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na 

zimnom štadióne od 1.3. do 31.12.2017 vo výške 395.638 €, postúpenie pohľadávok na Mesto 

Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia.  V rovnakej výške, t.j. 395.638 € má 

Mesto Trenčín rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje 

pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii.  

 Z presunu bežných výdavkov rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 

5.000 € z energií mobilnej ľadovej plochy (úspora) na novú letnú plaváreň - na zakúpenie 

lehátok a slnečníkov. 

 

 

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:  
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 P R Í J M O V Á  Č A S Ť 

Bežné príjmy                                                       - 408.771  €                                                      
 

 

1. Nedaňové príjmy ........................................................................................................... – 395.638 € 
a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položkách zimného štadióna 

nasledovne:  

212 003: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 51.744 €, t.j. na 50.526 € 

223 001: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 343.894 €, t.j. na 22.006 € 

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektami: HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO 

Trenčín zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.3. do 31.12.2017. 

V rovnakej výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.  

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. 

postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná 

operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti 

schváleným dotáciám v rovnakej výške.   

 

2. Granty ..............................................................................................................................  -  13.133 € 
a) V rámci bežných príjmoch, v časti Granty sa premenovávajú názvy riadkov štátnych dotácie. 

Dotácie sú poskytované z Okresného úradu v Trenčíne, pôvodne boli poskytované zo 

špecializovaných krajských úradov. 

 

Pôvodný názov Nový názov 

KŠÚ - školstvo-prenes.komp., mzdy, platy OÚ - školstvo-prenesené kompetencie 

KŠÚ -predškolský vek OÚ - predškolský vek 

Obv.Ú - matrika OÚ - matrika 

Kr. staveb. úrad OÚ - stavebný poriadok 

KŠÚ - škol. úrady - náklady OÚ - školský úrad 

Obv.Ú - evidencia obyvateľstva OÚ - evidencia obyvateľstva 

KÚŽP - prenes. výkon št.správy OÚ – starostlivosť o životné prostredie 

 

 
b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: OÚ – školstvo - prenesené 

kompetencie o mínus – 19.400 €, t.j. na 6.938.410 € na základe úpravy normatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: OÚ – predškolský vek o plus + 327 

€, t.j. na 83.982 € na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: OÚ – školský úrad o plus + 2.140 €, 

t.j. na 41.040 € na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

e) Zvýšenie bežných príjmov Centra voľného času na položke 312: Súťaže o plus + 3.800 €, 

doteraz nerozpočtované. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie 

športových, umeleckých a vedomostných súťaží. 
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V Ý D A V K O V Á    Č A S Ť 

Výdavky                                  -13.133 €                                                      

 

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie                                                       0 € 
1. Podprogram 1. Manažment mesta, prvok 1. Výkon funkcie primátora ................................   0 € 
a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál o mínus – 500 €, t.j. na 

7.500 €. Presun na dopravné. 
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 

1.000 €. Zvýšenie podľa požiadaviek na zabezpečenie dopravy v roku 2017. 

 
2. Podprogram 2. Územné plánovanie mesta .............................................................................   0 € 
a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 

3.500 €. Presun na rutinnú a štandardnú údržbu 

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba 

o plus + 1.000 €, t.j. na 3.000 €. Aktualizácia program MGEO na rok 2017. 

 

PROGRAM 5. Bezpečnosť                                                                             0 € 
1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie ..........................................................................................   0 € 
a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 200 

€, t.j. na 27.300 €. Presun na transfery. 

b) Zvýšenie bežných výdavkov MSHL m.r.o. na položke 640: Transfery o plus + 200 €, doteraz 

nerozpočtované. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

PROGRAM 6. Doprava                                                                                   0 € 
1. Podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk ....................................................   0 € 
a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 200 

€, t.j. na 33.750 €. Presun na transfery. 

b) Zvýšenie bežných výdavkov MSHL m.r.o. na položke 640: Transfery o plus + 200 €, doteraz 

nerozpočtované. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

PROGRAM 7. Vzdelávanie                                                                  - 13.133 € 
1. Podprogram 1. Materské školy ..........................................................................................  + 327 € 
Zmeny na položkách materských škôl vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 

2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne: 

 

Materská škola Položka 

Zmena 

rozpočtu 

+/- 

Upravený 

rozpočet 

MŠ Legionárska 633: Materiál + 814 15.089 

MŠ Soblahovská 633: Materiál - 163 7.775 

MŠ Šmidkeho 633: Materiál - 325 10.779 

MŠ Halašu 633: Materiál - 325 11.736 

MŠ Stromová 633: Materiál + 651 8.081 

MŠ Opatovská 633: Materiál - 163 14.895 

MŠ Kubranská 633: Materiál - 162 11.916 

MŠ Medňanského 633: Materiál + 162 6.630 

MŠ Na dolinách 633: Materiál - 325 10.162 

MŠ Šafárikova 633: Materiál + 163 17.590 

SPOLU  + 327  

 



Schválená na Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 
 

4 
 

2. Podprogram 2. Základné školy ...................................................................................   – 19.400 € 
 

Zmeny na položkách základných škôl vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 

2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne: 

 

Základná škola Položka 
Zmena 

rozpočtu +/- 

Upravený 

rozpočet 

ZŠ Potočná 

FK 09121 

610: Mzdy + 2.720 68.440 

620: Poistné + 955 24.200 

632: Energie + 990 7.190 

ZŠ Bezručova FK 

09121 

610: Mzdy - 4.500 212.974 

620: Poistné - 3.258 70.129 

632: Energie - 5.500 33.282 

640: Bežné transfery + 322 450 

ZŠ Bezručova FK 

09211 

610: Mzdy - 5.500 267.056 

620: Poistné - 3.982 88.076 

632: Energie - 4.500 28.214 

640: Bežné transfery + 394 550 

ZŠ Dlhé Hony FK 

09121 

610: Mzdy + 9.216 263.915 

620: Poistné + 3.244 92.897 

632: Energie - 17.235 11.306 

640: Bežné transfery + 698 1.351 

ZŠ Dlhé Hony FK 

09211 

610: Mzdy + 11.264 419.007 

620: Poistné + 3.965 147.493 

632: Energie - 20.565 16.301 

640: Bežné transfery + 852 1.649 

ZŠ Hodžova  

FK 09121 

632: Energie - 20.415 42.275 

633: Materiál - 3.000 10.155 

635: Rutinná a štandardná údržba - 1.000 3.820 

640: Bežné transfery + 200 5.540 

ZŠ Hodžova  

FK 09211 

610: Mzdy + 29.368 573.701 

620: Poistné + 10.391 200.655 

632: Energie - 26.600 79.285 

633: Materiál - 7.200 33.272 

635: Rutinná a štandardná údržba - 2.822 10.511 

640: Bežné transfery + 400 7.960 

ZŠ Kubranská FK 

09121 

610: Mzdy + 18.070 186.070 

620: Poistné + 4.816 66.066 

632: Energie + 2.000 18.920 

633: Materiál + 500 5.418 

637: Služby + 3.897 21.009 

ZŠ Kubranská FK 

09211 

610: Mzdy + 18.070 205.770 

620: Poistné + 4.817 72.954 

632: Energie + 2.000 18.920 

633: Materiál + 500 10.698 

637: Služby + 3.896 21.259 

ZŠ Na dolinách FK 

09121 

610: Mzdy - 3.450 116.955 

620: Poistné - 1.209 40.981 

632: Energie - 551 11.199 

ZŠ Na dolinách FK 

09211 

610: Mzdy - 3.450 130.755 

620: Poistné - 1.209 45.811 

632: Energie - 550 53.900 

ZŠ Novomeského  

FK 09121 

610: Mzdy - 18.876 254.826 

620: Poistné - 7.596 88.190 

632: Energie  - 29.049 12.410 
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3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie .....................................................................  + 3.800 € 
a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Centra voľného času na položke 637: Služby o plus 

+ 3.800 €, t.j. na 19.100 €. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie 

športových, umeleckých a vedomostných súťaží. 

 

4. Podprogram  5. Politika vzdelávania ..............................................................................  + 2.140 € 
Zmeny na podprograme 5. Politika vzdelávania vyplývajú z rozdelenia finančných prostriedkov na tri 

časti a to „Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov“, „Dotácie v oblasti školstva“ a „Školský 

úrad“. Pôvodne boli tieto tri oblasti schválené v jednej časti rozpočtu tohto programu a to pod rozpočtom 

Školského úradu. Zároveň sa zvyšuje rozpočet Školského úradu o plus + 2.140 €, na základe úpravy 

normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Zmeny sú nasledovné: 

a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 633: Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov 

– materiál o plus + 3.111 €, t.j. na 3.111 €. Na ceny do súťaží, knihy pre prvákov, reprezentačné 

ap. 

b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 640: Dotácie v oblasti školstva a výchovy o plus + 

10.000 €, t.j. na 10.000 €. 

c) Zmeny v bežných výdavkoch Školského úradu nasledovne: 

631: Cestovné náhrady zvýšenie o plus + 340 €, t.j. na 440 € 

633: Materiál zníženie o mínus – 2.111 €, t.j. na 1.653 € 

637: Služby zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 2.100 € 

640: Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám zníženie  
   o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 € 

 

633: Materiál  + 2.866 18.466 

634: Dopravné - 11 0 

635: Rutinná a štandardná údržba + 6.450 10.657 

637: Služby + 390 23.355 

640: Bežné transfery + 719 4.600 

ZŠ Novomeského  

FK 09211 

610: Mzdy + 31.936 466.334 

620: Poistné + 12.170 164.181 

632: Energie - 41.276 74.405 

633: Materiál + 4.300 40.307 

634: Dopravné - 16 0 

635: Rutinná a štandardná údržba + 9.090 17.600 

637: Služby + 207 55.306 

640: Bežné transfery +.279 6.100 

ZŠ Veľkomoravská 

FK 09121 

610: Mzdy + 55.155 335.745 

620: Poistné + 13.330 116.615 

632: Energie - 10.000 17.490 

633: Materiál - 5.000 9.405 

635: Rutinná a štandardná údržba - 5.000 14.835 

637: Služby - 4.768 14.512 

ZŠ Veľkomoravská 

FK 09211 

632: Energie - 10.000 21.800 

633: Materiál - 5.000 33.865 

635: Rutinná a štandardná údržba - 5.000 21.856 

640: Bežné transfery - 139 15.451 

ZŠ Východná 

FK 09121 

610: Mzdy - 4.709 91.076 

620: Poistné - 1.648 31.823 

ZŠ Východná 

FK 09211 
632: Energie - 5.253 23.377 

SPOLU  - 19.400  
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PROGRAM 8. Šport a mládež                                                                        0 € 
1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne .........................................  + 5.000 € 

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 5.000 €, 

t.j. na 39.000 €. Zvýšenie vyplýva s prípravou otvorenia novej letnej plavárne a zvýšenia komfortu 

návštevníkov. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie 100 ks lehátok a slnečníkov s podstavcami 

v počte 50 ks. 

 

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Mobilná ľadová plocha .................  - 5.000 € 

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, 

komunikácie o mínus - 5.000 €, t.j. na 18.000 €. Presun na plavárne. 

 

 

PROGRAM 10. Životné prostredie                                                                0 € 
3. Podprogram 1. Verejná  zeleň .................................................................................................... 0 € 

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (lesy) na položke 637: Služby o mínus 

– 150 €, t.j. na 25.550 €. Presun na transfery. 

b) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. (lesy) na položke 640: Transfery o plus + 150 €, t.j. na 

520 €. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

 

 

Príjmové finančné operácie                              + 395.638 €                                                      
 

1. Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. .....................................................................    + 395.638 € 
Zvýšenie príjmov na položke 455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 395.638 €, doteraz 

nerozpočtované. 

Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., 

KRASO Trenčín vo výške spolu 395.638 € za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.  
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Č.1 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

 

V časti bežných a kapitálových výdavkov a kapitálových príjmov navrhujem 

nasledujúce zmeny:                                  
 

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych aktivít, funkčná klasifikácia 0820, 

položku 637: Služby navrhujem  znížiť o mínus -13.500 €, t.j. na 110.200 €, a to Dni Juhu o mínus 

– 4.500 €, t.j. na 0 €, Dni Sihote o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €, Kultúrne leto na Zámostí o mínus – 

4.000 €, t.j. na 0 €. 

 

2. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 

0820, položku 640: Dni Juhu 2017 navrhujem zvýšiť o plus + 4.500 €, t.j. na 4.500 €. 

 

3. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 

0820, položku 640: Dni Sihote 2017 navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €. 

 

4. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 

0820, položku 640: Kultúrne leto na Zámostí 2017 navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. na 

4.000 €. 

 

Predmetné zmeny vyplývajú z uznesenia Komisie kultúry a cestovného ruchu v Trenčíne konanej dňa 

13.3.2017, ktorá odporúča odporúča  MsZ schváliť zmenu rozpočtu: vyňatie finančných prostriedkov 

určených na realizáciu Dní Juhu, Dní Sihote a Kultúrneho leta na Zámostí a ich začlenenie do rozpočtu 

ako samostatných rozpočtových položiek Dni Juhu 2017, Dni Sihote 2017 a Kultúrne leto na Zámostí 

2017.  

V prípade schválenia pozmeňovacieho návrhu  k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2017 bude zverejnená výzva na predkladanie zámerov na organizáciu Dní Juhu 2017, 

Dní Sihote 2017 a Kultúrneho leta na Zámostí 2017. 

Cieľom podujatí je stimulovať rozvoj kultúrneho života v mestských častiach, rozvíjať a prezentovať 

kultúrne hodnoty, podporovať spolupatričnosť a stretnutie komunity, rôznych generácií, vyzdvihnúť 

miestnu identitu a špecifiká mestských častí. Podujatia musia byť realizované do konca roka 2017 

v príslušnej mestskej časti. 

 

 

5. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 

717: MŠ Považská – výmena okien  navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 22.500 €. 

 

6. V časti kapitálových príjmov položku 233: Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemkov) 

navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 € (aktuálny rozpočet vo výške 323.807 €). 
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Č.2 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

 

V časti bežných a kapitálových výdavkov a bežných príjmov navrhujem 

nasledujúce zmeny:                                  
 

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, 

položku 717:  Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce navrhujem  znížiť o mínus -1.000 €, t.j. na 

19.000 €.  

 

2. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, 

položku MHSL m.r.o. 633:  Materiál navrhujem  zvýšiť o plus + 1.000 €, t.j. na 3.500 €.  

Zakúpenie materiál na údržbu exteriéru kultúrneho strediska Zlatovce. 
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Č.4 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

 

V časti bežných príjmov a bežných výdavkov  navrhujem nasledujúce zmeny:                                  
 

1. V bežných príjmov na položke SSMT m.r.o 311: Dary navrhujem zvýšiť o plus + 5.512 €, doteraz 

nerozpočtované. V zmysle darovacích zmlúv na interiérové vybavenie ZOS a ZPS. 

 

2. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, 

funkčná klasifikácia 1012, položku SSMT m.r.o. 633: Materiál  navrhujem zvýšiť o plus + 512 €, 

t.j. na 19.472 €. Nákup interiérového vybavenia v zmysle darovacích zmlúv. 

 

3. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 

24.870 €. Nákup antidekubitných matracov, kresiel, el.polohovateľných postelí, rebrín na cvičenie 

a stacionárneho bicykla v zmysle darovacích zmlúv. 

 

4. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku SSMT m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 2.600 €, t.j. na 

240.055 €. 

 

5. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 840 €, 

t.j. na 2.010 €. Na vyplatenie odchodného. 

 

6. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 10. Prepravná služba, funkčná klasifikácia 1012, 

položku SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 60 €, doteraz nerozpočtované. 

Nákup kancelárskeho materiálu. 

 

7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 10. Prepravná služba, funkčná klasifikácia 1012, 

položku SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 1.700 €, t.j. na 1.730 €. 

Vyplatenie náhrad z dočasnej práceneschopnosti, na odchodné a odstupné. 
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Č.5 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

 

V časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce 

zmeny:                                  
 

1. V časti kapitálových príjmov položku 322: Dotácia na Modernizáciu kamerového systému MsP 

navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované. Dotácia bude poskytnutá 

z Ministerstva vnútra SR. 

 

2. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 3. Kamerový systém mesta, funkčná klasifikácia 0620, 

položku 713: Modernizácia kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne navrhujem 

zvýšiť o plus + 23.000 €, doteraz nerozpočtované. 

 

3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 8.000 

€, t.j. na 192.000 €. Presun na modernizáciu kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne ako 

spoluúčasť mesta na financovaní modernizácie. 

 

 

4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu,  

funkčná klasifikácia 0111, položku 713: Klimatizácia v serverovni navrhujem zvýšiť o plus + 

2.000 €, doteraz nerozpočtované. Zakúpenie novej klimatizačnej jednotky do serverovne, 

vzhľadom k tomu, že pôvodná klimatizácia je už neopraviteľná. 

 

5. V časti kapitálových príjmov položku 231: Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemkov) 

navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 € (aktuálny rozpočet vo výške 323.807 €). 

 

 

 

6. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská,  funkčná klasifikácia 

0810, položku 716: PD Detské ihrisko Žihadielko navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz 

nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu – geodetické zameranie,  

projekt umiestnenia stavby. 

 

7. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská,  funkčná klasifikácia 

0810, položku 717: Detské ihriská navrhujem znížiť o mínus - 2.000 €, t.j. na 27.600 €.   
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Č.6 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

V časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce 

zmeny:                                  
 

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku 

mesta, prvok 3. Pozemky, funkčná klasifikácia 09111, položku 717: Vratky navrhujem zvýšiť 

o plus + 179.000 €, doteraz nerozpočtované.  
Mesto Trenčín predalo v roku 2016 pozemky v priemyselnej zóne na Bratislavskej ul. spoločnosti 

Asko Invest Slowakei s.r.o. za účelom výstavby logistickej prevádzky ASKO. Počas realizácie 

prípravných prác spojených so stavebno – investičným zámerom bolo pri vykonaní inžiniersko – 

geologického prieskumu zistené ekologické zaťaženie pozemkov vo forme prítomnosti skládky 

komunálneho a stavebného odpadu až do hĺbky 2,3 m. Následný screening skládky odpadov 

potvrdil nutnosť jej odstránenia pred začatím stavebných prác. ASKO požiadalo Mesto Trenčín 

o riešenie vzniknutej situácie odstránením skládky na vlastné náklady alebo poskytnutím primeranej 

zľavy z kúpnej ceny.  

Mesto Trenčín nadobudlo tieto pozemky priebežne od roku 2007 od jednotlivých vlastníkov. O 

existencii skrytých vád nemalo vedomosť a nebolo možné ich predvídať a to aj s ohľadom na 

skutočnosť, že pri výstavbe na okolitých pozemkoch nález podobnej skládky odpadov Mestu 

Trenčín nebol oznámený.  

V záujme riešiť túto situáciu, aby bola výstavba logistickej prevádzky ASKO zrealizovaná a nedošlo 

k odstúpeniu od zmluvy, poskytne Mesto Trenčín za účelom vysporiadania nárokov zo skrytých vád 

predmetu kúpy kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške 179.000 € a súčasne uhradí poplatok za 

skládkovanie komunálneho odpadu umiestneného na predmete kúpy. 

Schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta vo výške 179.000 € pre spoločnosť Asko Invest 

Slowakei s.r.o. sú podmienené schválením uzavretia Dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín 

a spoločnosťou Asko Invest Slowakei s.r.o. v Mestskom zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 

2. V časti kapitálových príjmov položku 233: Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemkov) 

navrhujem zvýšiť o plus + 179.000 € (aktuálny rozpočet vo výške 323.807 €).  
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Č.6 

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

na rok 2017 

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.3.2017) 

V časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce 

zmeny:                                  
 

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská,  funkčná klasifikácia 

0810, položku 717: MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 navrhujem zvýšiť o plus + 22.600 

€, t.j. na 204.600 €. Realizácia trávových kobercov, zavlažovania vrátane studne,  prípojka 

elektrickej energie,  s čím sa v rozpočte na realizáciu detského ihriska nepočítalo. 

 

2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská,  funkčná klasifikácia 

0810, položku 716: PD Detské ihrisko Karpatská navrhujem zvýšiť o plus + 1.400 €, doteraz 

nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie na studňu, elektrickú energiu, 

zavlažovanie. 

 

3. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 717: Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou – IA16 

navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, t.j. na 85.799 €. Na stavebný dozor. 

 

4. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2.Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 

716: ZŠ Novomeského – PD výmena expanzného systému v plynovej kotolni navrhujem 

zvýšiť o plus + 1.080 €, doteraz nerozpočtované. 

 

5. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2.Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 

717: ZŠ Novomeského – výmena expanzného systému v plynovej kotolni navrhujem zvýšiť 

o plus + 16.620 €, doteraz nerozpočtované. 

Pri bežnej obsluhe kotolne bolo zistené poškodenie tlakovej expanznej nádoby s presakujúcou 

vodou. Privolaný odborní vyhodnotil situáciu ako havarijnú, ktorá je dôvodom na odstavenie tlakovej 

nádoby z prevádzky. Na základe týchto skutočností je potrebné urýchlene riešiť výmenu 

expanzného systému v kotolni.  

 

6. V časti kapitálových príjmov položku 233: Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemkov) 

navrhujem zvýšiť o plus + 44.200 € (aktuálny rozpočet vo výške 323.807 €).  

 

 

 

7. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, 

funkčná klasifikácia 0810, položku 716: PD – zníženie energetickej náročnosti budovy – IA16 

navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. na 25.000 €. Na základe predbežných hodnôt zákazky 

získaných prieskumom. 

 

8. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná 

klasifikácia 0810, položku 716: PD – zníženie energetickej náročnosti budovy – IA16 navrhujem 

zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 16.500 €. Na základe predbežných hodnôt zákazky získaných 

prieskumom. 
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9. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 716: Spoluúčasť na projektoch EU navrhujem znížiť o mínus – 

20.000 €, t.j. na 70.300 €. Presun na projektové dokumentácie zníženia energetickej náročnosti 

budovy plavárne a zimného štadióna. 

 

 

10. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 716: PD MK Jahodová – slepá ulica navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 

€, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie. 

 

11. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 717: Mestské komunikácie Západ navrhujem znížiť o mínus - 2.500 

€, t.j. na 111.300 €.  Presun na MK Jahodová – slepá ulica. 

 

 

 

 


